A liturgia é a celebração do Mistério Pascal de Cristo. Em volta deste núcleo fundamental da nossa fé, celebramos
no Ano Litúrgico a memória do Ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunidade.
O Ano Litúrgico “revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a Encarnação e Nascimento até à
Ascensão, ao Pentecostes e à expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor” (SC, n. 102). Ele assim nos
propõe um caminho espiritual, ou seja, a vivência da graça própria de cada aspecto do mistério de Cristo, presente
e operante nas diversas festas e nos diversos tempos litúrgicos (cf. NALC, n. 1).
O Ano Litúrgico não apenas recorda as ações de Jesus Cristo nem somente renova a lembrança de ações
passadas, mas sua celebração tem força sacramental e especial eficácia para alimentar a vida cristã. Por isso,
o Ano Litúrgico é sacramento e, assim, torna-se um caminho pedagógico-espiritual nos ritmos do tempo. Como
a vida, a liturgia segue um ritmo que garante a repetição, característica da ação memorial. Repetindo, a Igreja
guarda a sua identidade. Para fazer memória do mistério, a liturgia se utiliza de três ritmos diferentes: o ritmo
diário, alternando manhã e tarde, dia e noite, luz e trevas; o ritmo semanal, alternando trabalho e descanso, ação
e celebração; o ritmo anual, alternando o ciclo das estações e a sucessão dos anos.
O ritmo semanal é marcado pelo domingo, o dia em que o Senhor se manifestou ressuscitado (cf. Mc 16,2; Lc 24,1;
Mt 28,1; Jo 20,1). A história do domingo nasce na cruz e na ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana,
quando as mulheres foram para embalsamar seu corpo, já não o encontraram mais. No domingo, Jesus apareceu
vivo a vários dos discípulos, sozinhos, ou reunidos; comeu e bebeu com eles e falou-lhes do Reino de Deus e da
missão que tinham que levar adiante (Mt, 28,5-9; Lc 24,13-49; Mc 16,14; Jo 20,11-18; 20,24-29; Ap 1,10). O dia de
Pentecostes, vinda do Espírito Santo, também aconteceu no domingo (At 2,1-11).
“Por tradição apostólica que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra cada oitavo

dia o mistério pascal, naquele que se chama justamente dia do Senhor ou domingo. Neste dia, pois, devem os
fiéis reunir-se em assembleia para ouvirem a palavra de Deus e participarem da eucaristia, e assim recordarem
a paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que os ‘gerou de novo pela ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos para uma esperança viva (1Pd 1,3). O domingo é, pois, o principal dia de festa
que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis: seja também o dia da alegria e da abstenção do trabalho.
As outras celebrações não lhe sejam antepostas, a não ser as de máxima importância, porque o domingo é o
fundamento e o núcleo do ano litúrgico” (SC, n. 106).
O domingo, conforme rezamos no Prefácio IX dos domingos do Tempo Comum, é o dia em que a família de Deus
se reúne para “escutar a Palavra e repartir o Pão consagrado, recordar a ressurreição do Senhor na esperança
de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousar diante do Pai”.
João Paulo II, na Carta Apostólica sobre o domingo (Dies Domini), apresenta as cinco características deste dia:
Dia do Senhor, Dia de Cristo, Dia da Igreja, Dia do Homem e Dia dos Dias. O mesmo Papa nos pede, na Carta
Apostólica Mane Nobiscum Domine, que demos “uma atenção ainda maior à missa dominical, como celebração

na qual a comunidade paroquial se reencontra em coro, vendo comumente participantes também os vários
grupos, movimentos, associações nelas presentes” (MND, n. 23).
“Por causa de sua especial importância, o domingo só cede sua celebração às solenidades e festas do Senhor.
Os domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa gozam de precedência sobre todas as festas do Senhor e
todas as solenidades. As solenidades que ocorrem nestes domingos são transferidas para a segunda-feira
seguinte” (NALC, n. 5).
O domingo exclui, por sua natureza própria, a fixação definitiva de qualquer outra celebração. São exceções
somente as festas da Sagrada Família, do Batismo do Senhor, da Santíssima Trindade, de Jesus Cristo Rei do
Universo, a comemoração de todos os fiéis defuntos
Os dias que seguem o domingo, chamados dias de semana ou férias, celebram-se de diversos modos, segundo a
importância própria (cf. NALC, n. 16). Para não repetir as orações das missas do domingo, é conveniente que, no
Tempo Comum, e não havendo celebração especial, se utilizem nesses dias também os formulários das Missas
votivas e para diversas circunstâncias.

